بنــــــام
خداونــــد
بخشنــــده
مهربــــان
دستورالعمل تهيه اسﻼيدهاي پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و
چهارمين كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب

هدف از ارائه اين دستورالعمل يكنواختي در ارائه مقاﻻت حضوري با استفاده از  Powerpointمي باشد.

كليات
•

محدود كردن عناصر مـورد اسـتفاده در اسـﻼيدها ،تصـاوير بـزرگ ،انـدازه فونـت درشـت ،مطالعـه اسـﻼيدها را آسـانتر
مي كند.

•

متن
•

حاشيه هاي خالي در اسﻼيدها به مخاطبين در درك مطالب كمك مي كند.

بيش از  ٥تا  ٧سطر در هر اسﻼيد نباشد.

•

از كليد واژهها بجاي جمﻼت كامل يا پاراگراف استفاده شود.

•

هر اسﻼيد بايد يك نشانه باشد نه يك بخش كامل.

•

استفاده از فونتهاي پررنگ ،سايزهاي مختلف فونتها و رنگهاي مختلف فونت ،اهميت كلمات كليدي مورد استفاده را
مشخص تر مي كنند.

•

اندازه فونت عنـاوين بايسـتي فونـت  B Lotus 36و انـدازه فونـت مـتن بايـد بـين  B Lotus 32و B Lotus 28

باشد.
•

سعي شود از كاما ،سميكالن يا هر عﻼمت جدا كننده ديگري استفاده نشود .براي نشـان دادن مـوارد متفـاوت ،از جـدا
كننده هاي بصري مثل استفاده از سطرهاي ديگر استفاده شود.

•

جمﻼت و اصطﻼحات مهم را در باﻻي صفحه و با رنگ فونت مشخص تر ارائه دهيد.

رنگ
•

استفاده از رنگهاي آبي تيره ،خاكستري تيره ،سبز تيره و مشـكي بـراي پـيش زمينـه اسـﻼيدها مناسـبتر هسـتند.
استفاده از رنگهاي زرد ،قرمز روشن و سفيد براي متن و نمودارها مناسبتر هستند.

•

رنگهاي روشنتر متن براي اطﻼعاتي بكار برده شوند كه قصد جلب توجه مخاطبين وجود دارد.

•

رنگ سياه با رنگ سفيد بيشترين همـاهنگي را دارد .در صـورتي كـه بـيش از ايـن قصـد تأكيـد روي مطالـب
خاص را داريد ،سعي كنيد با تغيير اندازه فونت به هدف خود برسيد.

•

در اسﻼيدها از بكار بردن رنگهاي زياد پرهيز شود.

•

در استفاده از تركيب رنگها بسيار دقت شود .رنگهاي بسيار روشن چشم مخاطبين را خسته مي كند.
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•

رنگ آبي را با رنگ سياه استفاده نكنيد.

•

رنگهاي قرمز و سبز را با يكديگر استفاده نكنيد.

نمودارها و جداول
•

داده هاي نمودارها و جداول را ساده كنيد.

•

فقط اطﻼعات ضروري مورد نياز را در نمودارها و جداول ارائه دهيد.

•

فقط خطوط ضروري را در نمودارها نمايش دهيد.

•

از اصطﻼحات و كلمات مناسب در نمودارها و جداول استفاده شود.

•

مهمترين عنصر اطﻼعاتي بايد با رنگ روشنتر بيان شود.

•

خطوط مورد استفاده در نمودارها كه حاوي اطﻼعات آماري مورد نظر نيستند ،كم رنگتر نشان داده شوند.

•

نمودار را داخل قاب قرار ندهيد.

•

محورهاي  Xو  Yبايد در آخرين نقطه اطﻼعاتي قطع شوند.

•

جهتهاي نوشتن عناوين محورهاي  Xو  Yدر نمودارهاي فارسي از راست به چپ و در نمودارهاي انگليسـي از

•

عناوين محورهاي  Xو  yدر نمودارها بايد فاصله منطقي با اعداد مورد استفاده در نمودار داشته باشند.

•

فونت برچسبها بايد به حد كافي بزرگ باشند .فونت اعداد بايد كوچكتر از برچسبها باشند.

•

فونت عنوان نمودار بايد بزرگتر از فونت برچسبها باشند.

•

سعي شود عناوين برچسبها خﻼصه و مفهوم نوشته شوند.

•

مي توان نمودار را بطور كامل نشان داد و سپس بخشهايي از آن را كه مد نظر است ،مشخص تر كرد.

•

شماره ها يا كلمات مهم را در جداول با استفاده از تغيير رنگ يا تغيير اندازه فونت مشخص تر كنيد.

•

از عناوين خﻼصه در ستونها و رديفهاي جداول استفاده شود.

•

فاصله سطرها را در جداول بطور مناسب در نظر بگيريد.

•

 ٥يا  ٦سطر اطﻼعاتي در هر جدول كافي است.

•

براي هر سطر اطﻼعاتي رنگ متفاوتي را انتخاب كنيد و مهمترين عنصر اطﻼعاتي مي توانـد روشـنترين رنـگ

چپ به راست باشند .عنوان محور  Yدر نمودارها از پايين به باﻻ نوشته شود.

را به خود اختصاص دهد.
•

تمامي نمادهاي مورد استفاده هم اندازه در نظر گرفته شوند.

•

خطوط نبايد قبل و بعد از اولين و آخرين عنصر اطﻼعاتي در جداول ادامه يابند.

ساير موارد
•

عنوان مقاله ،نويسنده و آدرس پست الكترونيكي نويسنده )گان( به عنوان اولين و آخرين اسﻼيد مورد استفاده
قرار گيرند.
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